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من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات   بحوث عربية أون الينتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

إستخدام المعلومات   إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عننها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إ
عادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة  الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة ال

 التي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة. على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني و 

 
 2022 ديسمبر  06  - الين أون عربية لبحوث الصباح أخبار

 
 أسعار السلع و الرصف و معدالت الفائدة  ❖

 

أسعار السلع والرصف ومعدالت 
 الفائدة 

ات سوق المال المحلية والعالمية   التغي   السعر/الفائدة   التغي   نقطة أساس  مؤشر

ميل(   EGX30 14,327.77 1.77%  %1.17 83.64 خام برنت )دوالر/ للير

 EGX70 EWI 2,653.62 0.58%  %0.13 1770.84 الذهب )دوالر/ لألوقية( 

 EGX100 EWI 3,898.14 0.07%  %0.82 674 سعر حديد التسليح دوالر/طن 

 -- TAMAYUZ 3,549.96  %0.9 2,522.5 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن 

 S&P 500 4,006.50 0.08%  -- 24.60 أسعار الرصف )دوالر/مرصى( 

 NASDQ 11,804.75 0.01%  -- %13.25 إيداع

 Dow Jones 34,022.00 0.11%  -- %14.25 إقراض 

ج،  ز المصدر: البنك المركزي المرصي، بلومير  البورصة المرصية، بورصة لندن للمعادن ورويير
 

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي  ❖
 أخبار القطاعات  ❖
كات والمؤسسات  ❖  أخبار الشر

 
  تراجعت األسهم األمريكية أمس فيما ارتفعت عوائد السندات عقب صدور بيانات اقتصادية قوية عل نحو غي  متوقع،  ✓

ج.   ي أثارت مخاوف بأن يواصل االحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، حسبما أفادت بلومير
والتر

أند بورز  وانخفض مؤشر ستاندر  أيضا  95%، مع تراجع  1.8بنسبة    500د  . وانخفض  كات المدرجة بالمؤشر % من الشر
ي أسواق الدين األمريكية إل ارتفاع عوائد السندات ألجل  1.7مؤشر ناسداك ألسهم التكنولوجيا بنسبة  

 
اجع ف %. وأدى الير

كة أواند3.6عشر سنوات بنسبة   ا، أن "األخبار االقتصادية الجيدة هي أخبار  %. ويرى إد مويا، كبي  محللي األسواق بشر
المقبل".  العام  ي وقت الحق من 

 
ف المعدالت  بارتفاع  األمر  ينتهي  بحيث  المخاطرة مرتفعة  ي 

  سيئة لألسهم ألنها ستبقر
بريس  إنير

 
 

.   30ينكمش بأعل معدل له منذ  نشاط القطاع الخاص   ✓ ي نوفمير
 
خفض قيمة الجنيه يعمق انكماش القطاع الخاص    شهرا ف

، إذ أدى تخفيض قيمة الجنيه إل ارتفاع التضخم، وفقا لمؤشر   ي نوفمير
 
: تعمق انكماش نشاط القطاع الخاص ف ي نوفمير

 
ف

يات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال. انخفض مؤشر مدي يات إل  مديري المشير ي    47.7نقطة من    45.4ري المشير
 
ف

بريس نقطة الذي يفصل بي   النمو واالنكماش مسجال أدن  مستوى له منذ يونيو.    50أكتوبر، وانخفض أكير من حاجز الـ    إنير
 
 

ان التجاري لمرص بنسبة   ✓ ي عل أساس سنوي، 41.3نخفض عجز المي  
مليار    2.44مسجال    % خالل شهر سبتمير الماض 

ة    4.15بل  دوالر، مقا مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق. وجاء تراجع العجز بسبب زيادة الصادرات خالل الفير
بنسبة    4.11% عل أساس سنوي، لتسجل  11.6بنسبة   الواردات  وانخفاض  % عل أساس سنوي،  16.4مليار دوالر، 
+ مليار دوالر.  6.55لتسجل   إيكونومي

 
 

ة خالل  26بزيادة    ،2022شهر من    11مليار دوالر خالل أول    7.2قفزت إيرادات قناة السويس إل   ✓ %، مقارنة بنفس الفير
ي إيرادات بلغت   5.706والذي سجل إيرادات بلغت   2021عام  

  709مليار دوالر. ووفق “المال” شهد شهر نوفمير الماض 
، أي ب 572.5ماليي   دوالر، مقابل  ي

ي الشهر المماثل من العام الماض 
 
+ %. 28.2زيادة مليون دوالر ف  إيكونومي
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ي البورصة المرصية األربعاء:  ✓

 
كاتها بقطاع النقل ف ي البورصة المرصية عل قيد    الحكومة تدرج إحدى شر

 
وافقت لجنة القيد ف

كة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة مؤقتا، وذلك تمهيدا للطرح العام األولي المخطط له،  
أسهم شر

    وفق ما أعلنته
 
ي ذلك الحد األدن

 
كة ستة أشهر الستيفاء متطلبات القيد بما ف ي بيان أمس. وبذلك يكون أمام الشر

 
البورصة ف

ة عل   ، والحصول عل الموافقات التنظيمية، بموجب التعديالت األخي  لنسبة األسهم المراد طرحها وعدد المساهمي  
كة القابضة ل  م الشر كة مؤقتا برأس مال يبلغ  قواعد القيد بالبورصة المرصية. وتعير  مليون    164.11لنقل البحري قيد الشر

ي البيان، دون الكشف عن    32.8جنيه موزع عل أكير من  
 
ي البورصة، حسبما ورد ف

 
كتها التابعة ف مليون سهم من أسهم شر

تدا كة  شر أن  محلية  إعالم  وسائل  ذكرت  بينما  بالتحديد.  البورصة  ي 
 
ف لطرحه  كة  الشر تخطط  الذي  الحصة  ول  حجم 

ي الربــع األول من  25الحاويات تتطلع إل طرح أسهمها لالكتتاب العام من خالل بيع حصة  
 
. عل أن تتداول أسهم  2023% ف

ي البورصة بالرمز )
 
كة ف بريس (. POCO.CAالشر  إنير

 
نامج الطروحات بقطاع النقل.  ✓ ي موافقة البورصة    قد تكون "دمياط لتداول الحاويات والبضائع" التالية لير

ر
المرصية بعد  تأن

يوم واحد من تقارير محلية أفادت بموافقة الجمعيات العامة العادية لبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول  
للنقل البحري إل طرح   كتي   التابعتي   للقابضة  العام. تتطلع كلتا الشر % من  25الحاويات والبضائع، عل خطط الطرح 

ي البورصة المرصية خالل الربــع األول من عام  األسهم، بحسب تقارير صحفية س
 
كتي   ف ابقة. وتخطط الحكومة لطرح الشر

ي بورصة النيل. تستعد  2023
 
ي المرصية ألعمال النقل البحري )مارترانس( والمستودعات المرصية العامة ف

كتر ، وإدراج شر
ة المقبلة"، وفق ما نقلته   ي الفير

 
جريدة المال عن رئيس البورصة المرصية  البورصة المرصية لخمس طروحات عل األقل "ف

ي  
 
ي وقت سابق من األسبوع إن الحكومة قد تبيع حصصا ف

 
ي مؤتمر أمس. كما قال وزير المالية محمد معيط ف

 
، ف ي

رامي الدكان 
ول قبل مارس   ي قطاعي البنوك والبير

 
كات ف بريس  . 2023شر  إنير

 
يحة األول من قرضها   الشهر؟  هل نحصل عل الدفعة األول من قرض صندوق النقد الدولي هذا  ✓ قد تتلقر القاهرة الشر

ق. وأضاف   ج الشر الجديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط، بحسب بلومير
تتلقر   أمس أن مرص قد  ي مؤتمر 

 
ال   750معيط ف القرض  برنامج  يعادل ربــع قيمة  أي ما  الشهر،    3بالغ  مليون دوالر هذا 

ي نهاية أكتوبر. ولكن، إجراءات الحصول عل القرض لم تنته بعد، فال يزال االتفاق عل  
 
مليارات دوالر الذي أعلن عنه ف

ي أكتوبر بحاجة إل موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. حتر  
 
اء الذي توصلنا إليه مع صندوق النقد الدولي ف مستوى الخير

.  14 جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق الممتد حتر صباح اليوم، لم تدرج مرص بعد عل  بريس ديسمير  إنير
 

كة أوراسكوم لالستثمار القابضة   ✓ إثر تسجيل    إل الربحية خالل التسعة أشهر األول من العام الجاري،  OIH.CAتحولت شر
ا بقيمة  

ً
ة ال  46.07مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت   265.36أرباح ي الفير

 
ي ضوء ارتفاع  2021مقارنة من مليون جنيه ف

 
، ف

ة المقارنة.  17.5مليون من  59.24إيرادات التشغيل إل  ي فير
 
وق مليون جنيه ف  الشر
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 بحوث عربية أون الين إدارة
 مصطفى شفيع

 أول مالي محلل
                                                               MShafie@arabeyaonline.com   

 

 األستاذ/ باسم أبو غنيمه
  رئيس قسم التحليل الفنى

bghanima@arabeyaonline.com 
 
 

   ريهام ياسر                             عمر حسين                 
 تداول المؤسساتمدير إدارة                                   تداول األفرادمدير إدارة           

OHussein@arabeyaonline.com                  RYasser@arabeyaonline.com           
 

 ليلي طارق                     معتز عشماوي                
           الفروع   –العضو المنتدب                                 العضو المنتدب                 

 MHassan@arabeyaonline.com             LTarek@arabeyaonline.com         
 
 

www.arabeyaonline.com موقع الشركة اإللكتروني         
www.aolbeg.com موقع الشركة الخاص بالتداول         
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